
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas José Sanches de Alcains 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

Porque pensamos ser muito importante a existência, em cada escola, de um espaço onde os 

alunos possam apresentar dúvidas sobre as alterações físicas e psíquicas emergentes da fase 

inicial da adolescência. Um local onde encontrem uma voz ouvinte e orientadora dos 

diferentes sentimentos e afectos, complementar da família que, devendo ser o primeiro 

agente educativo de educação sexual, não o é muitas vezes por inibição. 

Porque consideramos ser importante a abordagem do tema com agentes educativos 

especializados, particularmente nestes anos iniciais / de transição de pré- adolescência e 

adolescência. 

Julgamos que a distribuição gratuita de meios contraceptivos permitirá que se atinjam as 

seguintes metas: 

a) Evitar a gravidez precoce, 

b) Evitar doenças sexualmente transmissíveis; 

c) Aumentar em Portugal o uso de métodos contraceptivos dado, de acordo com 

estudos divulgados,  a taxa de utilização no nosso país ser baixa face aos restantes países da 

Europa. 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Criação nas escolas do ensino básico de um gabinete presencial de orientação e apoio aos 

alunos. 
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2. Criação de uma disciplina de Educação Sexula no 2º e 3º ciclos, com a duração de 45/90 

minutos semanais, leccionada por professores com formação em Educação Sexual, em 

interacçaão com Técnicos de Saúde ( psicólogos, médicos, enfermeiros ). 

 

 

3. Distribuição gratuita de meios contraceptivos. 

 


